Den 4. november 2014

Fremtidsscenarie for bæredygtighed: Sønderborg klarer sig på trods
Begejstring og trods hos borgere og virksomheder vil være det, der bærer Sønderborg godt ind i
en fremtid, hvor andre kommuner skranter.
Sønderborg er drevet af ildsjæle og begejstring, og Sønderborg er allerede i dag førende på grøn
opstilling og har fokus på ny teknologi og naturvidenskab.
Derfor stikker Sønderborg Kommune af fra andre kommuner og får dukserollen i projektet
DK2050, hvor ti kommuner, fire ministerier, tre regioner, fonde og private virksomheder er gået
sammen med Dansk Arkitektur Center for at tænke nyt og opstille konkrete scenarier for, hvordan
vi kan bo og leve bæredygtigt i 2050.
Kommunerne og regionerne er blevet placeret i fire forskellige scenarier, Sønderborg i ”Grøn
Guerilla”. Det er et fremtidsscenarie, hvor det ikke er lykkedes at skabe stærke klimaaftaler,
hverken for staten eller internationalt. Alligevel har Sønderborg opnået 100 procent CO2neutralitet, fordi borgere og virksomheder har taget sagen i egen hånd. Det vil være enestående, og
det vil gøre Sønderborg til et attraktivt område, hvor det ellers er hovedstaden, der suger
ressourcerne til sig.
- Der sker jo allerede rigtig meget i dag i Sønderborg, når det kommer til CO2-reduktion og grøn
omstilling, Det er ProjectZero et rigtig godt eksempel på. På den baggrund er det ikke urealistisk at
forestille sig, at både privatpersoner og mindre virksomheder i Sønderborg vil arbejde for en grøn
omstilling, hvis den bliver nødt til at komme ”nedefra”. Helt konkret kan man sagtens forestille sig
landbrug med omfangsrige solcellemarker, siger Nadeem Niwaz, der er projektleder og ekspert i
energiforhold hos Rambøll.
Aase Nyegaard i paneldebat

Skal det lykkes for Sønderborg, vil det kræve, at man både lokalt og nationalt forstår at give de
rigtige rammer. Hvilke, vil Sønderborg arbejde videre med.
På onsdag den 5. november i København holdes projektets afsluttende konference, hvor de færdige
scenarier bliver præsenteret og debatteret.
Her deltager Sønderborgs viceborgmester, Aase Nyegaard, i en paneldebat sammen med blandt
andre kulturminister Marianne Jelved og Steen Gade, energi- og klimaordfører hos SF.
I Sønderborg blev der i maj holdt en DK2050-workshop med borgere og byrådet, ligesom
Sønderborg på Folkemødet på Bornholm havde sit eget DK2050-debatindslag og deltog i
paneldebatter ved Aase Nyegaard, Charlotte Riis Engelbrecht, der er formand for kultur- og
fritidsudvalget, ProjectZero-direktør Peter Rathje og et par af byens unge studerende.
I Sønderborg Kommune støttes projektet økonomisk af virksomheden Linak, af Bitten og Mads
Clausens Fond, af Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og af ProjectZero.
- Vi vil arbejde videre med, hvordan vi får lagt de rigtige spor ud i fremtiden i forhold til den viden,
vi har fået i projektet. Den giver et godt grundlag. Og vi vil naturligvis fortsætte med at inddrage
vores borgere og virksomheder, siger Aase Nyegaard.
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Undervejs i DK2050-projektet blev der i maj holdt en workshop i Sønderborg, og Sønderborg
Kommune vil arbejde videre på egen hånd. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune
Kontaktpersoner

Aase Nyegaard, viceborgmester i Sønderborg Kommune, Fælleslisten,
27 90 02 18, any@sonderborg.dk
Nadeem Niwaz, projektleder og ekspert i energiforhold hos Rambøll
51 61 83 31, ndn@ramboll.dk
Især om energiforhold og fremtidens energiformer
Kent Martinussen, administrerende direktør for Dansk Arkitektur Center
26 99 8833, km@dac.dk
Især om baggrunden for og formålet med det samlede projekt.
Om DK2050

DK2050 udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center (DAC) i et partnerskab med Realdania og
den danske stat ved Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet.
De ti deltagende kommuner er Aalborg, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Fredericia,
Middelfart, Odense, Kalundborg, Høje-Taastrup og København.
Tre regioner deltager: Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Rambøll
og Grundejernes Investeringsfond er partnere i projektet, og DAMVAD og Kairos Future er
analysepartnere.
Støttet af Grundejernes Investeringsfond, Statens Kunstfond og Rambøll
Analysepartnere DAMVAD og Kairos Future.
Arkitekter Mutopia, SLETH, WE architects
Videnspanel Prof. Katherine Richardson KU, Prof. Mark Lorenzen CBS, Prof. Brian Vad
Mathiesen AAU, Prof. Gertrud Jørgensen KU
Projektudvikler Dansk Arkitektur Center, Læs mere HER
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